II. évfolyam 1. szám

2022.  január

Etyeki kulturális, közéleti havilap

„Ha tehát valaki a Krisztusban van,
az új teremtés jön:
a régi elment, az új itt van!” (2 Kor, 5:17)

Boldog újévet kívánunk!
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Önkormányzati hírek

Programajánló
Január

Rendezvény

Helyszín

Szervező, közreműködő

15.

Szo

8 órától Hagyományos disznóvágás,
ingyenes sváb ételekkel és italokkal

Látogatóközpont

Etyek Nagyközség Önkormányzata, Magyar-kút
Könyvtár és művelődési Ház

22.

Szo

A magyar kultúra napja
(178 éve született a Himnusz)

Látogatóközpont

Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház

Anyakönyvi hírek

Közlekedésbiztonság

Köszöntjük Etyek novemberben
született hét legifjabb lakóját és
szüleiket. Sok erőt, egészséget,
boldogságot, csodálatos jövőt kívánunk a csöppségeknek és családjuknak!

A közlekedési balesetek áldozatainak emléknapja
november
harmadik
vasárnapja, az ENSZ Közgyűlés 2005-ös döntése
alapján. A cél: felhívni
a polgárok figyelmét
a megfontolt, óvatos
közlekedésre.
Egyesületünk 2021ben a közlekedésbiztonságot tűzte ki zászlajára, mint egyik legfontosabb elérendő célunkat, mind a lakóparkunkban, mind
tágabb környezetünkben. Így nyilvánvaló volt, hogy közlekedésbiztonsági témában az idén rendezvényt
tartunk a falu apraja és nagyja számára. A járványhelyzet sajnos nem
tette lehetővé, hogy a közlekedési
kultúra napján, május 11-én tegyük
ezt meg, így az ENSZ által meghatározott emléknaphoz kapcsolódóan szerveztünk november harmadik
hétvégéjére egésznapos családi
programot a bitumenes pályára, a
bicskei rendőrséggel, az etyeki polgárőrséggel, Etyek Nagyközség Önkormányzatával és a Közlekedéstudományi Intézettel karöltve.
A rendőrség egy nagy rendőrbabával, biztonsági-öv teszttel, részeg- és drog-szemüveggel, KRESZ
kvízzel, rengeteg szóróanyaggal
és ajándékkal készült, és aki akarta, saját kéznyomát is hazavihette!
A Közlekedéstudományi Intézet biztosította a tanpályához szükséges

„Mikor megszületik egy várva
várt gyermek, az élet dolgai új értelmet nyernek.
Apaszív, anyaszív dobban meg
egy párban, új fénnyel ragyognak
a világra hárman.”
(Ismeretlen szerző)

Novemberben két pár döntött
úgy, hogy összekötik életüket és
házasságot kötnek településünkön, Etyeken.
„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak
adni,
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
És sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.”
(Goethe)

2021. novemberében két esetben vettünk búcsút egy családtagunktól, barátunktól, volt kollégánktól, szomszédunktól.
„Nem hagylak el sosem, mert ha
majd este felnézel a csillagokra,
akkor én onnan nézek vissza rád.”

KRESZ táblákat és jelzőlámpákat, és
két munkatárs felügyelte a biztonságos közlekedést, dr. Bálint Attila önkormányzati képviselő szervezésének köszönhetően. A polgárőrség a
tanpálya tervezésében, elkészítésében és biztosításában segédkezett,
valamint az infrastruktúra kialakításában, amelyet az önkormányzattal
közösen végeztek. A Gábor Lángosés Pecsenyéző szolgáltatta az ételt,
italt. Kiváló csapatmunka volt, és
ezúton is hálás köszönetünk minden résztvevőnek!
November 20. tartalmas napnak
bizonyult településünk számára a
szeles, hideg idő, illetve a járványhelyzet dacára. A visszajelzések
alapján hasznosan töltöttük el az
időt, és bízunk benne, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk hasonló
programon való részvételre!
Zentai Beatrix
Zölddomb Parkfejlesztő
Egyesület elnöke

2022. január  MAGYAR-KÚT 

Kulturális élet

3

Használható szépségek

Tartalom
Programajánló

2

Használható szépségek

3

Tisztelt Etyeki Polgárok!

4

Szemét kérdés!

5

A Művészeti Iskola első félévi
eseményei

6

Volt egyszer egy testület –
avagy a képviselet tartalmáról 7
Fűtésünk környezetvédelmi
szempontjai

8

Virágzó Etyek

9

Mindannyiunk érdeke

9

Önkormányzati döntések

10

Cél, hogy örömmel
és felkészülten fogadják a
bringásokat

11

Csak egy kattintás!

www.webetyek.hu

Lucza Daniella fazekasmester, kerámikus művész így vall
Önmagáról:
„Szeretem a hagyományos
fazekasságot, de ebből a
rendből kitörve az egyediség
vonz. Érdekel minden új feladat, szeretek játszani. A mesterséget tudva az új, magam
kitalálta tárgyi világ érdekel.
Tárgyaimmal a használatiság
és a jelszerűség ötvözésére
törekszem. Sokféle kerámiát
készítek: edényeket, cserépkályhát, szökőkutat, kerti plasztikát, játékot. Munkáimon
szeretem a repesztett mázat, az antikolt díszítést. Több köztéri kerámiaszobrot, plasztikát készítettem, melyek Sárospatakon a Rákóczi Múzeumban, Budapesten a Kun Zsigmond
Gyűjteményben és Unyban láthatók.”
A Fazekasságot, annak is a hagyományos ágát
Csákváron, Dezső Józseftől, az utolsó élő fazekasmestertől tanulta. S mint ahogyan a fa ága és termése a gyökerei
által növekszik, táplálkozik s válik egyre erősebbé, úgy alakították, formázták
szülei Lucza Daniella világlátását.
Etyeken él és alkot. Motorja volt Etyeken a kerámia foglalkozások tanfolyam
szintű elindításának. Nyári kerámia táborokat szervezett gyerekeknek. Férjével öt
szép gyermeket neveltek fel. Korongol, kertészkedik, tüzet rak, kenyeret süt, énekel,
egyszóval él. Csupa élet, csupa szín, csupa játék, csupa mese, csupa tűz, csupa
praktikum. S ez személyiségére épp úgy érvényes, mint munkáira. Kerámiáit áthatja a tradíció, a kézművesség és a magas szintű szakmaiság, egész világlátását
pedig az antik és reneszánsz ember világa. Munkássága szakadatlan és tudatos
kísérletezés. A világból kapott és befogadott, újabb és újabb impulzusok eredményezik ezt az állandó változást. Semmi nincs bemerevedve, nincsenek szabályok,
csak a szakma alkotta, és megkövetelte technika és precizitás állandó. Minden
más új formát, színt ölthet, kiegészülhet valami szokatlannal. Cserepei zöld, kék,
barna és sárga színekben pompáznak. Tálak, mázas kacsasütők, antik formákat
idéző kupák, mélykék komatálak, hasas bögrék, korongolt Máriácska, hattyús,
puttós, virágos tükrök, cserép tésztaszűrő, talkedli sütő, boroskancsó, levesestál,
gyertyatartó. Mind-mind használható! Használni kell, mert Lucza Daniella kerámiáival a szépség és boldogság is beköltözik otthonunkba.
Juhász Károly
intézményvezető
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Köszöntő

Tisztelt Etyeki Polgárok!
Amikor e sorokat írom, még december eleje
van, advent derekán járunk, épp túl vagyunk
a Mikuláson. Mikor pedig ezeket olvassák,
már vége az adventnek, túl vagyunk a hajnali miséken, pásztorjátékon, éjféli misén, túl a
karácsonyon, rokonlátogatáson, gyertyagyújtáson, ajándékcsomagoláson és ajándékozáson. Túl az ünnepi ebéden és vacsorán, már
tudjuk, hogy fehér vagy fekete karácsonyunk
volt, és túl vagyunk a szilveszter éjjelén, virslin
és pezsgőn, lencsén és Himnuszon.
Túl vagyunk mindezen. Mintha mostanság
mindenen túl akarnánk lenni. Csak lenne már
vége a szárazságnak, az esőnek, a járványnak, a tanévnek, az évnek, a kampánynak, a
télnek, a tavasznak, a nyárnak és az ősznek!
De várjuk a végét az ünnepeknek, a vendégjárásnak, a nagy evés-ivásnak, az örömteli
dolgoknak is. Türelmetlenül várjuk mindennek
a végét, remélve, hogy utána minden – valamilyen szempontból – jobb lesz. Magunk
mögött hagyjuk mindazt, aminek a végét vártuk és kezdődik valami új, valami más, valami
jobb. És jobbára csalódunk, és ismét várjuk a
végét annak, ami következett.
Egy barátom egyszer azt kérdezte: „belegondoltál már
abba, hogy szilveszter éjfélkor vagy 5-6 millió ember imádkozik egyszerre magyarul, határon innen és túl?”. Azóta
minden újévkor, amikor felállva, pezsgővel a kézben éneklem a Himnuszt családi, baráti körben, beleborzongok a
gondolatba, hogy milliók – keresztények és más vallásúak,
hívők és nem hívők – együtt fordulunk Istenhez: „Isten, áldd
meg a magyart jókedvvel, bőséggel”
Nem tudom, hogy a „jókedvvel” után kell-e vessző vagy
sem. A költő szerint igen és akkor ez egy felsorolás. Ha
nincs ott, akkor pedig „csak” jókedvet kérünk, de azt jó
bőven, bőséggel. Nem is fontos, hisz a jókedv a lényeg –
abból nem lehet kevés és túl sok sem: ha jókedvünk van,
akkor az betölt bennünket. Viszont, amíg túl akarunk lenni
valamin, addig aligha van jókedvünk. Vagy fordítva: ha jókedvünk van, akkor nem várjuk a végét, nem akarunk túl
lenni rajta. Talán nem véletlen, hogy nemzeti imádságunk
is pont ezzel a kéréssel kezdődik! Ha jókedvünk van, akkor
megéljük az időt, ami nekünk adatott.
Nem tudom szebben kifejteni a Himnuszban elhangzó
rövid fohászt, mint Garai Gábor teszi a „Jókedvet adj” című
versében:
Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
A többivel megbirkózom magam.
Akkor a többi nem is érdekel,
szerencse, balsors, kudarc vagy siker.

Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
nem kell más, csak ez az egy oltalom,
még magányom kiváltsága se kell,
sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
ha jókedvemből, önként tehetem;
s fölszabadít újra a fegyelem,
ha értelmét tudom és vállalom,
s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
S hogy a holnap se legyen csupa gond,
de kezdődő és folytatódó bolond
kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.
Kívánom, hogy Etyeken „bőséggel” legyen okunk a jókedvre 2022-ben, tudjunk örülni a közösen elért eredményeknek! Ne túl akarjunk lenni az előttünk álló éven, éveken,
hanem megéljük azokat együtt, jókedvvel. Ha így lesz – és
miért is ne lehetne így!? – akkor majd év végén is és a „kaland” végén is majd elégedetten, jókedvűen tekinthetünk
vissza a közösen megélt pillanatokra!
Tisztelt Etyekiek, engedjék meg, hogy hosszú kívánságlista vagy szokványos szófordulatok helyett „csak” jókedvet
kívánjak minden etyeki lakosnak a következő esztendőre!
Debreceni Csaba Attila
alpolgármester
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Szemét kérdés!

Aki a hulladékgazdálkodás rendjét
megsérti, bizonyos esetekben akár
nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható a Büntető Törvénykönyv 2021. évi C. törvénye szerint.
Káris Áront, a Bicskei Rendőrkapitányság hadnagyát kérdeztük az illegális hulladéklerakással kapcsolatosan.
– Köszönjük a lehetőséget, hogy
személyesen is felkereshettük kérdéseinkkel. Először is arra lennénk
kíváncsiak, ha bejelentés érkezik
Önökhöz illegális hulladékkal kapcsolatosan, hogy kell az eljárást elképzelni?
– Annak a ténynek az eldöntése,
hogy büntető- vagy szabálysértési
ügyként folytatódik a felderítés, minden esetben a szakértő feladata. Mind
a mennyiség, veszélyesség, jelleg,
fajta meghatározása szakértelmet
igényel. A továbbiakban megkezdődik az esetleges tanúk felkutatása és
a hulladék is árulkodó lehet (számlák,
címek, levelek, azonosítható tárgyakról származó számok, stb.). Ezt követi
a vádemelés és a büntető eljárás.
– Mit lehet tenni a közterületen
rendszám nélkül parkoló „gépjármű”
roncsokkal?
– Közterületet huzamos időn keresztül használni csak megfelelő engedélyek birtokában lehetséges! Bűncselekményről csak bizonyos mennyiségi

megfelelők esetén beszélhetünk, mely
szintén szakértői kérdés. Ugyanakkor
a gépjárművek tömegükből kifolyólag
könnyebben megugorják a határt.
– Mi a helyzet a kerti zöldhulladékokkal?
– A kertben keletkezett hulladék is
hulladék. Elszállításáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia. Ugyanakkor
fontos tény, hogy hulladékot szállítani,
elhelyezni csak és kizárólag engedélyek birtokában lehetséges. Ezen engedélyek hiányában vagy engedélyek

keretét túllépve hulladékot kezelni
bűncselekmény.
– Mit gondol az oktatásról, nem
lenne hasznos ilyen területeken is
a megelőzéssel kapcsolatos programokat, akciókat hirdetni? Lehet,
hogy a tájékozatlanság is közrejátszik az illegális lerakásokban?
– Az eddig felderített cselekmények
döntő többségéről elmondható, hogy
nem edukációs hiányosságok álltak
a háttérben. A környéken is van több
hulladéklerakó, ahol lehetséges a feleslegessé vált hulladék elhelyezése
magánszemélyként is.
Fontosnak tartom tájékoztatni a lakosságot, hogy akinek van érvényes
szerződése hulladékszállításra vonatkozóan a Depónia Nonprofit Kft.-vel
évente egyszer, előzetes egyeztetést
követően ingyenesen igényelhet (legfeljebb 3 m3-ig) lomtalanítást.
– Hogy látja az elmúlt évek tendenciáját?
– Általánosságban elmondható, hogy
sokkal érzékenyebb lett a társadalom
erre a kérdésre. Növekszik a bejelentések száma. Többet foglalkoznak az emberek a környezetvédelem kérdésével.
Dr. Zsoldos Renáta
Morvayné dr. Sárközi Tünde

6

 MAGYAR-KÚT  2022. január

Etyeken történt

A Művészeti Iskola első félévi eseményei
A tanév első félévének vége felé közeledünk, eseménydús időszakot hagyva magunk mögött.
2021. október 1-jén az Önkormányzat által szervezett Idősek Világnapja
rendezvényen színjátszós növendékeinkkel köszöntöttük a meghívott nyugdíjasokat.
Október 6-án az Aradi vértanúk
emlékezetére készült emlékműsorunkat mutattuk be a település tisztelgő
rendezvényén, melyen népi énekes,
citerás és színjátszós növendékeink
mellett pedagógusaink, Mihályik Virág
Anna, Schramek Géza, Sulyokné Guba
Judit és Szanyi Bettina is felléptek.
November 6-án 13.40 órakor a Duna
Televízió Partitúra című műsorában
Etyeket mutatta be, melynek keretében lehetőségünk volt művészeti iskolánknak is megjelenni.
November 8-án a Külügyminisztérium a Magyarországra akkreditált
nagykövetek feleségeinek adott díszebédet, melyen nagy sikerrel léptek fel
népi énekeseink és citerásaink.

November 11-én Szent Márton-napi műsort mutattunk be színjátszós
növendékeinkkel a Nefelejcs Német
Nemzetiségi Óvoda által szervezett
rendezvényen.
November 19-én XV. alkalommal
szerveztük meg a „Fülemüle” Népzenei Fórumot.
A „Fülemüle” Népzenei Fórum 2006ban, a Bartók emlékévben, a Fülemüle
Alapítvány kezdeményezésére indult el.
Célja az volt, hogy teremtsünk Etyeken
olyan fellépési lehetőséget a környékbeli és kicsit távolabb népzenét tanuló
gyerekeknek, fiataloknak, ami nem verseny. Ez az alkalom lehetőség a résztvevők számára, ahol mindenki jól érezheti magát, és tehetségéhez mérten
mutathatja be produkcióját. Emellett
szakmai zsűri vesz részt a fórumon,
akiktől véleményt vagy minősítést is

lehet kérni. Ebben az évben 10 művészeti iskola 54 produkcióját láthattuk.
November 28-án az Etyeki Advent
első gyertyagyújtásához kapcsolódóan tartottuk meg szokásos Karácsonyi
Koncertünket, melyen a klasszikus zenei tanszakok: zongora, fafúvós, rézfúvós, harmonika, népzene mellett a
dráma és színjáték tanszak növendékei
is képviseltették magukat. Ez alkalommal mutatkozott be az Etyeki Kiskórus,
melynek vezetője Tarczali Jenő szolfézstanárunk. Szép lezárása volt műsorunknak, amikor a közönséggel együtt
elénekeltük József Attila Betlehemi királyok című megzenésített versét.
Megragadom az alkalmat, hogy minden Etyeki Polgárnak Boldog Új Esztendőt kívánjak 2022-re!
Sulyokné Guba Judit
igazgató

Találd ki, Etyek mely részén készült a fotó!
A megfejtéseket a szerkesztőségbe, a képre és hónapra való hivatkozással, névvel, e-mail címmel az
ujsag@etyek.hu e-mail címre kérjük beküldeni.
Év végén a jó megoldást beküldők között egy könyvcsomagot sorsolunk ki.
Beküldési határidő: megjelenés hónapjának 25.
napja 23:00.
A december havi játék megfejtése: Betlehem
(Kálvária)
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Volt egyszer egy testület
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a jelenlegi információk szerint – előre meg nem határozható
ideig nem gyakorolja hatáskörét, azaz
nem ül össze határozatképes létszámban, hogy meghozza a településnek
fontos önkormányzati döntéseket.
2020. július 29-én négy önkormányzati képviselő, Danczinger Géza, Rujp
Zsuzsa, dr. Valastyán Pál, és Visontai
Erika kezdeményezte a képviselő-testület feloszlását, mert akkor is fontosabb volt, hogy az etyeki lakosok által
megválasztott polgármester, Zólyomi
Tamás polgármesteri tisztségét ilyen
módon megszüntessék, mint az, hogy
a falu javára tevékenykedjenek, és tisztességesen dolgozzanak.
A veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület helyett, és nevében 18
rendelet, valamint több mint 160 határozat született, és azokat végre is hajtottuk. Új utak, járdák épültek, elkészült az
Etyek-Alcsútdoboz közötti út felújítása,
az Öreghegyi buszforduló-parkoló beruházás. Mindezeken felül megújult a
Molnár Béla Sportcentrum, új kondicionáló terem létesült. Az új etyeki bölcsőde, és az új orvosi rendelő megvalósítása folyamatban van. Rendbetettük az

iskolát, rengeteg hulladékot szedtünk
össze a faluban, térfigyelő kamerarendszert építünk.
A veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület nem működhetett, a
feloszlást kezdeményezők ellenben
felvették a tiszteletdíjukat. A polgármesteri felhatalmazás megszűnése
nagy fordulatot hozott: a feloszlást
kezdeményezők több képviselő-testületi ülésre nem jöttek el, és ezzel
törvénysértő helyzeteket idéztek elő.
Tiszteletdíjukat továbbra is felvették,
mintha képviselők lennének, mintha
teljesítették volna a kötelességüket.
Most különleges helyzetbe került az
önkormányzat, hiszen a feloszlott képviselő-testület tagjai közül Danczinger
Géza, Rujp Zsuzsa, és dr. Valastyán
Pál a jövőben nem csupán megszegik
képviselői esküvel vállalt kötelezettségüket, de ezt hivatalosan, írásban is bejelentették. Számukra közömbös, hogy
milliárdos fejlesztések kerülhetnek
veszélybe, önkormányzati ügyek maradnak megoldatlanul, hiszen mindez
csupán az etyeki lakosok érdekeit szolgálná. Számukra közömbös az is, hogy
a törvény szerint a képviselő-testület
az új képviselők megválasztásáig köteles feladatait ellátni, hiszen
jól tudják, hogy legfeljebb a
tiszteletdíjukat lehet ezért
megvonni, amiről nagyvonalúan lemondtak. No, nem
mintha munka nélkül járna
nekik, ahogy eddig sem járt
volna.
2019-ben megnyerték a
jogot arra, hogy Etyek lakosait képviseljék. Vajon kit és
mit akartak képviselni? Az
emlegetett képviselők korábban sem a munkában,
inkább a felelősség elhárításában jeleskedtek. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve bizonyítja, hogy 2010-ben
az akkori polgármester tájékoztatta többek között Rujp
Zsuzsa, akkori alpolgármestert, hogy „60 millió Ft ki
nem vetett telekadó nem lett

befizetve, aminek körülbelül 20 millió Ft
a pótléka.”. Ki nem vetette ki? Ki a felelős ezért? Sem egy intézkedési terv nem
készült, sem egy vizsgálóbizottság nem
állt fel, és az adók befizetése továbbra is
elmaradt. A képviselő-testület pedig, az
akkori többség szavazatával egyszerűen tudomásul vette az önkormányzat
vagyonának hanyag kezeléséről tanúskodó bejelentést.
Nem adják meg a tiszteletet a közbizalmat elnyert polgármesternek,
közéleti szereplésük csúcsa, hogy az
internetes „Stopzété!” csoportban ármánykodnak az új jelöltjeikkel együtt, ellenem. Az én „erkölcsi, morális és mentális” viselkedésemre hivatkoznak úgy,
hogy láthatóan azt sem tudják, hogy az
erkölcsi és morális szavak jelentése egy
és ugyanaz, így a „mentális viselkedés”
értelmetlen szóösszetétel miatt már zavarba sem jönnek. Kár, hogy ilyen zöldségekkel a korábbi ténykedésüket igazolni nem tudták, a 2019-es választások után két héttel tett feljelentésükhöz
ezt még nem tartották szükségesnek.
Kérem szépen a Tisztelt Etyeki Választópolgárokat, hogy olyanokba helyezzék a következő időközi helyhatósági választásokon a bizalmukat, akik
becsületesek, szorgalmasak, és rátermetten szolgálják majd Etyeket, és az
Etyekieket!
Zólyomi Tamás
polgármester
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Környezetünk

Fűtésünk környezetvédelmi szempontjai
Ebben a témában tényleg érdemes a
kályhától elindulni, a háztartási berendezésünktől, amelyet elsőként használt az emberiség. Vannak olyan helyek, ahol enélkül nem lehet elképzelni
az életet. Itt nincs mese, fűteni kell.
Ha nem tennénk, akkor kihűlnénk és
megfagynánk. Ennek megfelelően sok
energiát használunk fel arra, hogy melegen tartsuk lakhelyünket. Magyarországon a háztartási energiafelhasználásunk 2/3-át teszi ki a fűtési energia,
de az összes energiafelhasználásnak
is közel a fele erre megy el. Országos
adatok szerint (2019) a háztartások
60%-a zömében vagy kizárólag földgázzal, 13%-a tűzifával fűt. 18% csatlakozik távfűtési rendszerhez, és a
fennmaradó hányad melegíti otthonát
szenes vagy vegyes tüzelésű kazánnal, elektromos árammal, esetleg még
olajjal. Faluhelyen persze az országos
átlagnál magasabb arányban használunk a gáztól különböző tüzelőanyagokat, és ez Etyeken is így van.
Mindegyik megoldásnak vannak
előnyei és hátrányai, de most a rovat
céljának megfelelően nem a gazdaságossági vagy a kényelmi szempontokat, hanem kizárólag a környezet- és
egészségvédelmi szempontot helyezzük fókuszba.
Fontos tisztázni, hogy amikor földgázzal, olajjal, vagy szénnel fűtünk,
akkor olyan fosszilis energiákat szabadítunk fel, amik korábban évmilliók alatt
jutottak el a Napról a Föld felszínére.
A tüzelés során ilyen gyors ütemben
felszabaduló égési gázok sokként hatnak most a földi légkörre. Ez az egyik fő
oka a globális felmelegedésnek. Számos nemzetközi törekvés célja ezért,
hogy ezeknek az energiaforrásoknak a
felhasználását csökkentsük, sőt 30-40
éves távlatban teljesen állítsuk le. Meg
kell jegyezni, hogy a földgáz legalább
egy „tiszta” energiaforrás olyan szempontból, hogy nagyon jó hatásfokkal, és
szinte kizárólag vízzé és szén-dioxiddá
ég el a kazánokban.
Ezekkel szemben, amikor megújuló energiával fűtünk, akkor nem terheljük ilyen módon a légteret. Ha pl.

szél vagy nap eredetű villamosenergiára alapozzuk a fűtést (ez ma még
nagyon ritka), akkor egyáltalán nincs
közvetlen szén-dioxid kibocsátásunk,
ha fával vagy egyéb biomassza-eredetű fűtőanyaggal fűtünk, akkor olyan
szén-dioxidot bocsátunk a légtérbe,
amit nem olyan régen onnan kötöttek
meg a növények.
Ezek alapján tehát úgy tűnhet, hogy
akkor teszünk jót, ha csak megújuló
forrásokat használunk. Globálisan és
hosszútávon ez igaz is, de ha most itt
a faluban elfelejtenénk a gázfűtést, és
mindenki begyújtana valamivel egy
kályhába, akkor olyan füst telepedne
ránk egy nyugodt, téli délutánon, hogy
ugyanúgy fulladoznánk, mint évtizedekkel ezelőtt a széngáztól. Ez persze
így is előfordul, mert nem mindig fűtünk jól. A település magasabb pontjairól jól lehet látni, hogy a füst néha ellepi
az utcákat. Ezt pedig el kell kerülnünk,
mert számos betegség előfordulása
bizonyítottan szoros összefüggésben
van a települési szmogok előfordulásával. Nemcsak légúti betegségek, de
szív- és érrendszeri betegségek is okozói annak az évi 10 000 halálesetnek,
amit Magyarországon a levegő szenynyezettségéhez kötünk.
Etyeken a levegő minőségét döntően a közlekedési eredetű légszenynyezés és a téli fűtés határozza meg.
Előbbire csak az jelenthet megoldást,
ha tehermentesítjük a település belső
részeit a forgalomtól alternatív útvonalak kiépítésével, a fűtési szokásainkon viszont mi is javíthatunk! Ha
pl. fával (is) tüzelünk, nagyon fontos

a fa minősége. Főképp a keményfák
alkalmasak tűzifának, és ezeknél is
nagyon fontos, hogy száraz legyen a
fa. Egy frissen vágott fa tömegének
a fele víz. Ha ezzel próbálunk tüzelni,
akkor a fa anyagának égéséből származó hő nagy része arra megy el,
hogy ezt a vizet felforraljuk. Így lehet
egy magas égéshőjű fa is alacsony
fűtőértékű rossz tüzelőanyag, ami
alig melegíti a szobát. De ha legalább
egy évet szárad, akkor kb. 30%-ra, ha
két évet szárad, 15-20%-ra csökken a
fa nedvességtartalma. Ez azt jelenti,
hogy ugyanannyi hőmennyiség előállításához fele annyi száraz fára van
szükség, mintha vizes fával tüzelnénk.
Mindemellett pedig a nedves tüzelő
sokkal több káros gázzal (főleg szénmonoxiddal) és korommal terheli a levegőt, mint a száraz tűzifa. Kerüljük a
festett fával, bútorlappal történő fűtést,
mert sajnos azokból olyan égéstermékek keletkeznek, amelyek kimondottan
károsak, nagyon sok esetben rákkeltőek. Fokozattan igaz ez, ha hulladékkal
tüzelünk vegyes tüzelésű kályhákban.
Tény, hogy jó a fűtőértéke pl. a háztartási műanyaghulladékoknak, vagy a
guminak, de olyan mennyiségű veszélyes, és mérgező anyag kerül azok égetésekor a levegőbe, hogy azzal nagyon
súlyos egészségkockázatot okozunk
az utcabelieknek, a falubelieknek.
Mostanában sokszor mondjuk, hogy
vigyázzunk egymásra. Vigyázzunk
egymásra akkor is, ha begyújtunk otthon, fűtsünk okosan!
Palotai Zoltán

FIGYELEM!
A karácsonyi ünnepeket követően a Depónia Hulladékkezelő és
Településtisztasági Nonprofit Kft.
gyűjti össze és szállítja el a fenyőfákat január 17-én és 31-én.
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Virágzó Etyek
Dömötör Tamás PhD a Virágos
Magyarország Szervező Bizottsága elnökének díjátadón elhangzott méltatása:
„Az elmúlt évben a településen
látványos fejlődés ment végbe.
Új sportpályát alakítottak ki: focipálya, strand röplabdapálya,
részben fedett kültéri kondipark
és játszótér létesült, hogy minden
korosztály egy helyen találhasson
magának sportolási lehetőséget. 2021-ben 12 utca aszfaltozására
került sor, ahol az út mentén új virágágyásokat alakítottak ki. A közösségi részvételnek fontos szerepe van a
közterület-fenntartásban, a lakosok és
civil szervezetek szívesen segédkeznek a virágos felületek létrehozásában és karbantartásában. Így valósult
meg az Etyek központjában található

440 tőből álló levendulás kert. A növényalkalmazás, az utcabútorok és az
utcai műtárgyak a borvidékre jellemző
hangulatot erősítik. A közterületekre
kihelyezett, használaton kívüli régi boroshordókba ültetett virágok üde színfoltjai a településnek, csakúgy, mint a
szőlőfürt alakú utcai kandeláberek és
az információs tábla.

Ezúton szeretném megköszönni Tessely Zoltán országygyűlési képviselő úr aktív munkáját a körzetébe tartozó települések fejlesztésének elősegítésében, ami hozzájárult, hogy Etyek
ilyen szép eredményt érjen el a
több, mint 320 település között
zajló versenyben. Polgármester
úrral történt beszélgetésem során meggyőződtem arról, hogy
a térségben összetett, átgondolt,
dinamikus fejlődés zajlik, amiben
fontos szerepet játszik Etyek.
A Virágos Magyarország Mozgalom célja, hogy a magyar településeket egy folyamatos párbeszéd során
- évről-évre szakmai segítséget adva
- végigkísérje a fenntartható, szerethető környezetük kialakításában,
működtetésében.” 

Mindannyiunk érdeke
Tisztelt Etyeki Ingatlantulajdonosok! A Fejér Megyei Közgyűlés 2021.
szeptember 30-i ülésén Reszegi
Imre, az Országos Mentőszolgálat
Fejér Megyei Mentőszervezetének
vezető mentőtisztje előterjesztésében jelezte, hogy megyénkben hatalmas probléma az ingatlanokon
lévő házszámok pontatlansága,
illetve azok hiánya. Ezzel a problé-

mával szembesülnek napi szinten
a mentők mellett az ügyeletes orvosok, a rendőrök és a tűzoltók is.
Etyek Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és házszámozás
rendjéről szóló 24/2014. (IX.15.) sz.
önkormányzati rendelete 3.§. (1)
bekezdése szerint „a névvel ellátott
közterület mentén lévő lakóháza-

kat, egyéb épületeket és az építési
telkeket (a továbbiakban: ingatlan)
házszámmal kell ellátni”. A rendelet 4.§. (6)-(7) bekezdései értelmében „a házszámot jelző táblát (a
továbbiakban: házszámtábla) az
ingatlan utcafronti kerítésére vagy
utcafronti házfalára, a közterületről
jól látható módon kell az ingatlan
tulajdonosának, kezelőjének, vagy
használójának elhelyezni”, valamint
„a házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban
tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról a (6) bekezdés szerinti
kötelezettnek kell gondoskodnia”.
Tisztelettel kérem a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a hivatkozott jogszabályban foglaltaknak
megfelelően - elősegítve az értünk
dolgozó Mentők, Tűzoltók, Rendőrség munkáját - mindenki helyezze ki
ingatlana házszámtábláját jól látható módon és helyre!
Kattra Judit bizottsági tag
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Önkormányzati hírek

Önkormányzati döntések

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 157/2021.
(XI.25.) határozata alapján, 2022. január 1-től 2022. december 31. napjáig
terjedő időszakra a Nefelejcs Német
Nemzetiségi Óvoda élelmiszer-alapanyag szükségletének biztosítása érdekében:
„1. mirelit áruk” élelmiszer csoport
vonatkozásában a Halker Kft. ajánlatát fogadta el 207.995,-Ft + Áfa öszszegben,
„2. zöldség, gyümölcs, tojás” élelmiszer csoport vonatkozásában a
Krupp és Tsa. Kft. ajánlatát fogadta el
1.211.587,-Ft + Áfa összegben,
„3. fűszért áruk, malomipari termékek, italok” élelmiszer csoport vonatkozásában a Halker Kft. ajánlatát fogadta el 627.185,-Ft + Áfa összegben,
„4. tőkehús, húskészítmények” élelmiszer csoport vonatkozásában a
Krupp és Tsa. Kft. ajánlatát fogadta el
1.287.708,-Ft + Áfa összegben,
„5. pékáruk, sütemények” élelmiszer csoport vonatkozásában a
Krupp és Tsa. Kft. ajánlatát fogadta el
1.021.935,-Ft + Áfa összegben,
„6. tej, tejtermék” élelmiszer csoport vonatkozásában a Halker Kft.
ajánlatát fogadta el 381.286,-Ft + Áfa
összegben, melynek eredményeként
szállítási szerződések megkötésére
került sor.

A 158/2021. (XI.25.) határozatával
a Képviselő-testület döntött az önkormányzat honlapjának üzemeltetéséről.
A webetyek.hu domain nevű honlap
üzemeltetésére 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő
időtartamra, határozott idejű „Honlap üzemeltetési és adatfeldolgozási”
megállapodást kötött az InterProgNet
Szolgáltató Bt.-vel bruttó 70.000,-Ft/
hó szolgáltatási díj ellenében.
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 159/2021.
(XI.25.) határozatában felkérte a polgármestert, hogy a Boti köz közműves
ivóvíz ellátás kiépítésének lehetőségeiről folytasson egyeztetéseket a
Fejérvíz Zrt.-vel, kérje be a szükséges
árajánlatokat és ennek eredményeként nyújtson be előterjesztést a Képviselő-testületnek.
A 160/2021. (XI.25.) határozatában döntött Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az
öreghegyi ingatlantulajdonosok ivóvízhálózat kiépítésére, közvilágításra, út
karbantartásra vonatkozó kérelméről.
A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a Vincellér, Mazsola,
Metsző utcák, a Must és az Akó köz
közműves ivóvíz ellátás kiépítésének
lehetőségeiről folytasson egyeztetéseket a Fejérvíz Zrt.-vel, kérje be a szük-

séges árajánlatokat és ennek eredményeként nyújtson be előterjesztést a
képviselő-testületnek. Döntés született
arról is, hogy a Képviselő-testület nem
lát lehetőséget a Vincellér, Mazsola,
Metsző utcák, a Must és az Akó köz
közvilágításának kiépítésére.
A Képviselő-testület
161/2021.
(XI.25.) határozatában az Öreghegyi úti ingatlantulajdonosok ivóvíz és
csatornahálózat kiépítésére vonatkozó
kérelmével kapcsolatban úgy döntött,
hogy a polgármester az Öreghegyi út
ivóvízhálózat kiépítésének lehetőségeiről folytasson egyeztetéseket a Fejérvíz
Zrt.-vel, kérje be a szükséges árajánlatokat és ennek eredményeként nyújtson
be előterjesztést a Képviselő-testületnek. A szennyvízcsatorna kiépítésére az
Öreghegyi úton nem lát lehetőséget.
A 162/2021. (XI.25.) határozat alapján Etyek Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete pályázatot nyújtott
be az Aktív Magyarország Program
részeként 2022. évben meghirdetett
Országos Bringapark Programon belül
kerékpáros pumpapálya megvalósítására, melynek elhelyezésére az Önkormányzat tulajdonában álló 946/2
hrsz.-ú ingatlant jelölte meg. Az óvoda
közelében lévő területen, a jelenlegi játszótér mellett helyezhető el egy 45m x
40m-es, max. 1800 m2-es pumpapálya, egy 800 m2-es új játszótér, és egy
max. 400 m2-es KRESZ park is.
Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Hollósi Ibolya
Klára nyugdíjas pedagógus munkába járását 60.000,-Ft/tanév utazási
költség megfizetésével támogatja a
163/2021. (XI.25.) határozata értelmében.
Önkormányzat
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Cél, hogy örömmel
és felkészülten fogadják a bringásokat
A Budapest-Balaton kerékpáros útvonal első szakaszán, a Törökbálint
és Etyek közötti részen kerekeztek a minap a Magyar Kerékpáros
Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) tagszervezeteinek képviselői és a
sajtó munkatársai. A study tour célja a kerékpáros útvonal népszerűsítése.
A MAKETUSZ elkötelezett abban, hogy a bringautakhoz csatlakozó
kerékpárosbarát hálózatot alakítson ki, minél szélesebb körű szolgáltatói
kört bevonva. A study tour résztvevőit Etyeken Zólyomi Tamás
polgármester fogadta.

Szerencsére egyre vonzóbb Magyarországon is a kerékpáros turizmus,
egyre többen pattannak nyeregbe és
fedezik fel országunk gyönyörű térségeit két keréken. Egyre több és több,
biztonságos és vonzó kerékpáros útvonal közül választhatunk, azonban
az útvonal nem elegendő. A kerékpáros turizmus alakulásában jelentős
szerepe van a térségi szolgáltatóknak – vallja a Magyar Kerékpárosok
Turisztikai Szövetsége. A MAKETUSZ
célja, hogy koordinálja az országos
kerékpárosbarát szolgáltatói hálózat létrehozását. „A Kerékpárosbarát
szolgáltatói hálózat egy országos lefedettségű rendszer, ami összeköti a
kerékpárosokat azokkal a vendéglátóhelyekkel, szállásokkal és attrakciókkal, ahol örömmel és felkészülten

fogadják a kerékpárral érkezőket” –
mondta Gangel Marcell kerékpáros
turisztikai szakértő.
Etyekre érve a polgármester fogadta a bringásokat. „Mi Etyeken a szőlőre és borra épülő turizmusból élünk és
nagyon vágyunk arra, hogy minél több
vendég érkezzen hozzánk” – mondja
Zólyomi Tamás, Etyek polgármestere.
„Ráadásul a kerékpáros turisták nagyon
jól fizető és számunkra nagyon kedves
vendégek, úgyhogy bízunk benne, hogy
minél többen meglátogatják településünket”- tette hozzá a polgármester,
válaszolva arra, hogy mit vár a Budapest-Balaton kerékpárúttól Etyek. Mint
elmondta, a településen nagyon régóta
készülnek arra, hogy sok kerékpáros
járjon feléjük, ezért bringabarát szolgáltatóik vannak már most is. A polgár-

mester elmondta, hogy Etyek számos
attrakcióval és természeti látnivalóval
is várja a kerékpáros turistákat, így az
etyeki szőlő- és borközpontok, az Újhegy, az Öreghegy, a Kecskegödör és
a Körpincék, számos múzeum vagy a
Korda Filmstúdió látogatóközpontja.
A polgármester kiemelte még a Boti tavat és a Kápolnát, mint kerékpáros turisztikai desztinációt.
A MAKETUSZ arra buzdítja a Budapest és Etyek, illetve Szentendre vagy
Dunakeszi között bringázókat, illetve a
Balatoni Bringakör felújított szakaszain
kerekezőket, hogy készítsenek max. 1
GB-os videókat az útról, bemutatva az
útvonalakat. A videókból egy közösségi
„bringafilm” készül, melynek célja a felújított szakaszok népszerűsítése. A videókat a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség oldalára lehet feltölteni:
https://maketusz.hu/video-feltoltes
A videó feltöltés határideje 2022.
március 20.
A study tour a VEKOP-4.1.1-15-201700005 Budapest-Balaton kerékpáros
útvonal első szakaszának fejlesztése
című projekthez kapcsolódva, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 
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